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MENA: educar
per a la integració

S

i un col·lectiu ha estat més que mai a les portades
dels diaris del nostre país en els últims tres anys és el
dels menors no acompanyats, que han estat batejats
com a MENA. Des del 2017 i durant els primers mesos del
2019, més de 6.000 MENA, procedents majoritàriament
del Marroc, han arribat a Catalunya. Aquesta allau de desplaçaments ha desbordat les administracions i molt especialment la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que és l’organisme encarregat de la tutela i vetllar pels drets i benestar d’aquests infants.
Veient la magnitud d’aquesta xifra, molts d’aquests menors han estat “custodiats” en cases de colònies i altres
edificis públics per evitar que circulin sense rumb per les
ciutats i pobles catalans o dormin a les comissaries de
cossos policials. Però aquesta solució no és suficient si el
que es vol realment és integrar-los en la nostra societat; el
que està en joc és el seu futur, en particular, i el de la societat catalana, en general.
Des de l’advocacia –com a defensora dels drets de les
persones, i especialment de la protecció dels col·lectius
més desvalguts– considerem que per millorar la situació
dels nens i nenes migrants que arriben a Europa i romanen
sense els seus pares o tutors legals és necessària la preservació de la seva tutela judicial efectiva, i això es tradueix
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en el fet de dur a terme la seva recepció amb totes les garanties legals: dret a advocat o advocada, dret a intèrpret,
dret a ser escoltat o escoltada, dret a l’educació, a la integritat física i moral encaminada a la protecció de la seva
salut, dret a ser informat o informada.
Perquè aquests drets siguin efectius reivindiquem l’assistència lletrada des del primer moment de la detecció
dins la nostra societat dels MENA per oferir-los una protecció integral amb la finalitat d’aconseguir el seu acolliment
real, és a dir, la seva integració en la societat.
Aquesta noble i bella professió que és l’advocacia s’ennobleix en la defensa dels més vulnerables, ja que és la
nostra vocació defensar els drets i llibertats i vetllar pel
dret de defensa de les persones.
Complint amb el mandat jurídic i moral que ens ha estat
encomanat, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va disposar d’un torn específic d’ofici de MENA que treballa per
aconseguir que aquests siguin immediatament assistits
per un lletrat o lletrada, per garantir la intervenció dels serveis de protecció, la realització dels tràmits necessaris per
a la seva identificació i determinació de l’edat i l’assumpció
de la tutela, si escau.
Hem d’oferir una educació que els permeti aprendre les
llengües oficials del nostre país, ja que la comunicació és
l’eina bàsica i fonamental per integrar-los en la societat.
També cal formar-los i dotar-los d’elements i instruments
que els permetin treballar i afrontar el futur un cop acabi la
custòdia per part de l’administració, als 18 anys.
Hem de vetllar pels menors no acompanyats i els refugiats, els hem de cuidar dotant-los de mitjans suficients
perquè la seva dignitat humana estigui absolutament preservada.
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